
Informacje prawne

Dost?p do tego serwisu www oraz korzystanie z niego (ten/nasz Serwis www) przez Pa?stwa podlega? 
b?dzie nast?puj?cym Warunkom U?ytkowania. Przyst?puj?c do korzystania z naszego Serwisu www 
potwierdzacie Pa?stwo akceptacj? niniejszych Warunków U?ytkowania, bez ?adnych ogranicze? i zastrze?e? 
oraz zobowi?zujecie si? Pa?stwo ich przestrzega?.

INNE OBOWI?ZUJ?CE WARUNKI

Niniejsze Zasady przywo?uj? i zawieraj? nast?puj?ce dodatkowe warunki, które równie? maj? zastosowanie 
do korzystania przez Pa?stwa z naszego Serwisu www.

Nasza Polityka Prywatno?ci [1], która wyznacza warunki, na jakich mo?emy przetwarza? wszelkie 
dane osobowe zbierane od Pa?stwa lub przekazywane nam przez Pa?stwa. Podanie przez Pa?stwa 
danych jest ca?kowicie dobrowolne, przy czym skorzystanie z naszego Serwisu oznacza zgod? na 
takie przetwarzanie danych oraz gwarancj?, ?e wszystkie przekazane nam przez Pa?stwa dane b?d? 
precyzyjne i zgodne z prawd?.

Nasza Polityka w sprawie plików cookie Polityka plików cookie [2], która okre?la przedstawia na 
temat plików cookie wykorzystywanych w naszym Serwisie www.

*Nasza Polityka Dozwolonego U?ycia Zastrze?enia prawne [3], która wyznacza dozwolone zastosowania 
oraz zabronione zastosowania naszego Serwisu www. Podczas korzystania z naszego Serwisu www, musicie 
Pa?stwo przestrzega? tej Polityki Dozwolonego U?ycia.

O NAS

Ten Serwis www jest w?asno?ci? i jest prowadzony przez AkzoNobel Decorative Coatings, spó?k? 
zarejestrowan? w Holandii, pod numerem rejestracyjnym spó?ki 28080295, z oficjaln? siedzib? pod 
adresem: Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Holandia.

DOST?P DO NASZEGO SERWISU

Zezwolenie na dost?p do naszego Serwisu www jest przyznawane wy??cznie tymczasowo i zastrzegamy 
sobie prawo do wycofania lub zmiany us?ug udost?pnianych przez nas na naszym Serwisie www po 
uprzednim poinformowaniu o tym Pa?stwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie gwarantujemy, ?e nasz 
Serwis www, ani znajduj?ce si? na nim tre?ci b?d? zawsze dost?pne, ani ?e dost?p do nich b?dzie ci?g?y.. 
Od czasu do czasu mo?emy ograniczy? dost?p do pewnych cz??ci naszego Serwisu www lub do ca?o?ci 
naszego Serwisu www w celu jego konserwacji lub polepszenia, po uprzednim poinformowaniu o tym 
Pa?stwa z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Jeste?cie Pa?stwo odpowiedzialni za dokonanie przygotowa?, które umo?liwi? Pa?stwu dost?p no naszego 
Serwisu www.

Ponadto ponosicie Pa?stwo odpowiedzialno?? za to, aby wszystkie osoby korzystaj?ce z naszego Serwisu 
www poprzez Pa?stwa ??cze internetowe zosta?y poinformowane o niniejszych Warunkach U?ytkowania 
oraz zna?y je, jak równie? wszelkie inne obowi?zuj?ce warunki oraz aby ich przestrzega?y.

Je?eli wybierzecie Pa?stwo samodzielnie kod identyfikacyjny u?ytkownika lub otrzymacie taki kod, has?o 
lub jak?kolwiek informacj? w ramach naszych procedur bezpiecze?stwa, wówczas b?dziecie Pa?stwo 
zobowi?zani traktowa? takie informacje jako informacje poufne i nie b?dziecie mogli udost?pnia? ich 
?adnych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego 
u?ytkownika lub has?a, niezale?nie od tego, czy zosta?y one wybrane przez Pa?stwa samodzielnie, czy te? 
przydzielone przez nas, z wa?nych przyczyn.

Nie wolno Pa?stwu wykorzystywa?, ani nak?ania? innych do wykorzystywania jakichkolwiek 
automatycznych systemów lub oprogramowania przeznaczonych do pobierania tre?ci lub danych z naszego 
Serwisu www w celach komercyjnych, za wyj?tkiem przypadków, w których Pa?stwo lub ewentualna osoba 
trzecia zawrze pisemn? umow? z nami, w której wyra?nie zezwala? si? b?dzie na tego typu dzia?ania.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW U?YTKOWANIA

Co pewien czas mo?emy dokonywa? zmian w tre?ci niniejszych Warunków U?ytkowania. Prosimy o 
regularne sprawdzanie tre?ci niniejszych Warunków U?ytkowania, aby zapewni? sobie znajomo?? 
wszelkich zmian, jakie mo?emy do nich wprowadza?. Je?eli b?dziecie Pa?stwo nadal korzysta? z naszego 
Serwisu www oznacza? to b?dzie, ?e zaakceptowali?cie Pa?stwo takie zmiany. Je?eli nie b?dziecie Pa?stwo 
wyra?a? zgody na takie zmiany, prosimy o zako?czenie korzystania z naszego Serwisu www.

ZMIANY W NASZYM SERWISIE WWW

Co pewien czas mo?emy dokonywa? zmian w naszym Serwisie www i zmian w Tre?ciach dost?pnych na 
naszym Serwisie www. Jednak?e, prosimy pami?ta? ?e ka?da z tre?ci na naszym Serwisie www mo?e by? 
nieaktualna w dowolnym momencie oraz ?e nie jeste?my zobowi?zani do aktualizowania ich. Nie 
gwarantujemy, ?e nasz Serwis www, ani Tre?ci b?d? wolne od b??dów lub pomini??.

PRAWA W?ASNO?CI INTELEKTUALNEJ

O ile nie postanowiono wyra?nie inaczej, my lub nasza grupa spó?ek jeste?my w?a?cicielami wszystkich 
praw do w?asno?ci intelektualnej w Serwisie www oraz w materia?ach publikowanych na nim (w tym 
mi?dzy innymi praw do tekstu, obrazów, d?wi?ków, filmów, kodu html i przycisków) (“Tre??”). Prawa te 
obejmuj?, mi?dzy innymi, wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, nazwy handlowe i znaki 
towarowe. Zezwalamy Pa?stwu na przegl?danie, drukowanie i wykorzystywanie Serwisu www oraz Tre?ci 
wy??cznie dla swoich w?asnych, osobistych i niekomercyjnych celów. My oraz nasza grupa spó?ek 
wyra?nie zastrzegamy sobie wszelkie prawa do w?asno?ci intelektualnej w Serwisie www i Tre?ci, a 
korzystanie przez Pa?stwa z Serwisu i z Tre?ci obj?te b?dzie nast?puj?cymi ograniczeniami. Nie wolno 
Pa?stwu:

usuwa? ?adnych informacji o prawach autorskich, ani ?adnych innych informacji o zastrze?eniach 
prawnych, jakie znajduj? si? w Tre?ci;



wykorzystywa? jakichkolwiek Tre?ci z Serwisu www w ?aden sposób, który móg?by powodowa? 
naruszenie praw autorskich, praw do w?asno?ci intelektualnej lub innych praw wynikaj?cych z 
w?asno?ci, zarówno naszych, jak i jakichkolwiek osób trzecich; ani

powiela?, modyfikowa?, prezentowa?, wykonywa? publicznie, publikowa?, dystrybuowa?, 
rozpowszechnia?, nadawa?, upublicznia?, rozprowadza? do jakichkolwiek osób trzecich, ani 
wykorzystywa? niniejszego Serwisu www i/lub Tre?ci w jakikolwiek sposób, w tym w jakichkolwiek 
celach komercyjnych, bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.

Wyra?nie zastrzegamy sobie wszelkie prawa do nazwy domeny www.dulux.pl [1] oraz do wszelkich 
powi?zanych domen i pod-domen, do nazwy "AkzoNobel", do naszego logo i do naszych znaków 
us?ugowych, nazw handlowych i/lub znaków towarowych. Inne znaki towarowe, nazwy produktów i spó?ek 
wymieniane w naszym Serwisie www mog? by? znakami towarowymi ich w?a?cicieli lub licencjodawców i 
prawa do tych znaków s? zastrze?one przez ich w?a?cicieli lub licencjodawców.

WIERNO?? KOLORÓW

Do?o?yli?my wszelkich stara?, aby kolory prezentowane na ekranie by?y mo?liwie najwierniejsze. Niestety, 
nie mo?emy zagwarantowa? dok?adnej zgodno?ci kolorów widocznych na ekranie z kolorami rzeczywistych 
produktów, i w zwi?zku z tym nie zalecamy podejmowania decyzji w oparciu o kolory widoczne na ekranie. 
Kolory widoczne na ekranie mog? by? prezentowane w ró?ny sposób, w zale?no?ci od ustawie? Pa?stwa 
monitora i rozdzielczo?ci ekranu. W przypadku w?tpliwo?ci odno?nie kolorów zalecamy, o ile to mo?liwe, 
zamówienie próbnika kolorów, który mo?na naby? w lokalnych sklepach lub drog? elektroniczn?.

DOK?ADNO?? INFORMACJI I TRE?CI

Tre?? oraz informacje s? udost?pniane na naszym Serwisie www nieodp?atnie i s? one przeznaczone 
wy??cznie do celów informacyjnych. Do?o?yli?my uzasadnionych stara?, aby zapewni? dok?adno?? i 
?cis?o?? wszystkich informacji i Tre?ci zawartych w tym Serwisie www w momencie ich wprowadzenia, 
jednak mo?liwe jest wyst?pienie niezamierzonych i sporadycznych b??dów.

Pogl?dy i opinie wyra?ane w Tre?ciach przesy?anych przez innych u?ytkowników naszego Serwisu www s? 
pogl?dami i opiniami osób przekazuj?cych takie materia?y, nie za? pogl?dami b?d? opiniami AkzoNobel i w 
zwi?zku z tym nie bierzemy odpowiedzialno?ci za tre?? takich publikacji.

Nie kontrolujemy informacji przekazywanych nam przez innych u?ytkowników naszego Serwisu www, 
które s? udost?pniane za jego po?rednictwem, a Tre?ci mog? nie by? obj?te wcze?niejsz? moderacj?.

Ten Serwis www oraz informacje i Tre?ci znajduj?ce si? na nim s? udost?pniane bez ?adnych gwarancji 
(czyli na zasadzie "takie jakie s?"). Nie gwarantujemy, ani nie czynimy ?adnych o?wiadcze?, jak równie? 
nie udzielamy ?adnych gwarancji, wyra?nych, czy dorozumianych odno?nie informacji i Tre?ci 
dostarczonych poprzez nasz Serwis www, w tym wszelkich elementów wykorzystywanych albo 
bezpo?rednio, albo po?rednio z naszego Serwisu www oraz zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian i poprawek w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Komentarze i informacje zamieszczone na 
naszym Serwisie www nie maj? charakteru porad, na których mo?na opiera? swoje decyzje. Nie bierzemy 
?adnej odpowiedzialno?ci za b??dy, ani za braki w tym Serwisie www, za? wszelkie decyzje podejmowane 
w oparciu o informacje i opinie zawarte w Serwisie www b?d? podejmowane na wy??czn? 
odpowiedzialno?? u?ytkownika.
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WIRUSY

Do?o?yli?my wszelkich uzasadnionych stara?, aby nasz Serwis www by? wolny od wirusów. Jednak?e nie 
gwarantujemy, ani nie czynimy ?adnych deklaracji, ani te? nie udzielamy ?adnych gwarancji odno?nie braku 
w naszym Serwisie www b??dów i/lub wirusów, za? Pa?stwo ponosicie odpowiedzialno?? za zainstalowanie 
u siebie odpowiedniego oprogramowania do kontroli antywirusowej.

Nie mo?ecie Pa?stwo nadu?ywa? naszego Serwisu www poprzez ?wiadome wprowadzanie do niego 
wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych, ani innych materia?ów o charakterze z?o?liwym lub lub 
technologicznie szkodliwym. Nie wolno Pa?stwu podejmowa? prób uzyskania nieautoryzowanego dost?pu 
do naszego Serwisu www, do serwera na którym przechowywane s? strony naszego Serwisu www, ani do 
?adnego serwera, komputera czy bazy danych, które s? pod??czone do naszego Serwisu www. Nie wolno 
Pa?stwu przeprowadza? ataków na nasz Serwis www typu denial-of-service, ani atakó distributed denial-of-
service. Naruszenie tego postanowienia mo?e by? traktowane, jako przest?pstwo. B?dziemy zg?asza? 
wszelkie takie naruszenia do odpowiednich organów ?cigania i b?dziemy wspó?pracowa? z tymi organami 
poprzez ujawnienie im Pa?stwa to?samo?ci. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Pa?stwa prawa do 
u?ytkowania naszego Serwisu www wygasn? w trybie natychmiastowym.

LINKI DO NASZEGO SERWISU WWW

Mo?ecie Pa?stwo tworzy? linki do strony g?ównej naszego Serwisu www, pod warunkiem, ?e b?dzie to 
czynione w sposób, który jest uczciwy i zgodny z prawem i nie szkodz?cy naszej reputacji, ani nie 
wykorzystuj?cy jej. Nie wolno Pa?stwu tworzy? linków w sposób, który sugerowa?by jak?kolwiek form? 
stowarzyszenia, akceptacj? lub rekomendacj? z naszej strony, w przypadku ich faktycznego braku. Nie 
wolno Pa?stwu tworzy? linków do naszego Serwisu www na ?adnych serwisach, które nie nale?? do 
Pa?stwa.

Nasz Serwis www nie mo?e by? wstawiany jako element do innych serwisów. Nie wolno Pa?stwu równie? 
tworzy? linków do ?adnej innej cz??ci naszego Serwisu www, ni? strona startowa.

Zastrzegamy sobie prawo do cofni?cia pozwolenia na linkowanie bez uprzedzenia.

Serwis, na którym tworzycie Pa?stwo link musi spe?nia? pod ka?dym wzgl?dem wymagania standardów 
wobec tre?ci, które zawarte s? w naszej Polityce Dozwolonego U?ycia Zastrze?enia prawne [3]. Je?eli 
chcecie Pa?stwo wykorzysta? Tre?ci lub nasz Serwis www w sposób inny, ni? ten, które okre?lili?my 
powy?ej, prosimy o kontakt z nami.

LINKI DO INNYCH SERWISÓW WWW

Nasz Serwis www i/lub Tre?ci mog? zawiera? linki do serwisów www innych firm. Je?eli zdecydujecie si? 
Pa?stwo odwiedzi? jakikolwiek serwis www osób trzecich, czynicie to Pa?stwo na w?asne ryzyko. Nie 
ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?ci, dok?adno??, ani za opnie wyra?ane w takich serwisach www. Linki 
nie oznaczaj?, ?e my, b?d? nasz Serwis www jeste?my w jaki? sposób powi?zani lub afiliowani z takimi 
serwisami.

Przegl?danie jakiegokolwiek innego serwisu i Pa?stwa interakcje na nim, w tym równie? w serwisach www, 
które zawieraj? link do naszego Serwisu www, podlega? b?dzie zasadom i politykom obowi?zuj?cym na 
takich innych serwisach. Prosimy o zapoznanie si? z tymi zasadami i politykami przed dalszym 
korzystaniem z takich serwisów.

Nasza korespondencja kierowana do Pa?stwa mo?e zawiera? informacje pochodz?ce z zewn?trznych 
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serwisów www. W takim przypadku materia?y z zewn?trznych serwisów www zostan? wyra?nie oznaczone 
oraz udost?pniony zostanie link do ?ród?owej strony. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za materia?y 
dostarczane przez zewn?trzne serwisy www, ani w nich zawarte, które s? linkowane z naszej korespondencji 
kierowanej do Pa?stwa, ani za jakiekolwiek wykorzystywanie danych osobowych przez takie podmioty 
zewn?trzne.

Zawarcie linku w naszej korespondencji kierowanej do Pa?stwa nie oznacza promowania przez nas 
linkowanego serwisu www. Je?eli zdecydujecie si? Pa?stwo odwiedzi? jakikolwiek zewn?trzny serwis 
www, czynicie to Pa?stwo wy??cznie na w?asne ryzyko.

REKLAMA

Nasz Serwis www mo?e zawiera? reklamy produktów i us?ug podmiotów zewn?trznych. Nie ponosimy 
?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek nie?cis?o?ci w takich materia?ach reklamowych oraz nie 
udzielamy gwarancji, r?kojmi ani nie czynimy ?adnych deklaracji, wyra?nych, ani dorozumianych, odno?nie 
jako?ci lub sprawno?ci takich towarów lub dostaw.

OFERTY I PROMOCJE

Na naszym Serwisie www co pewien czas mo?emy prezentowa? oferty, promocje lub konkursy, które b?d? 
przedmiotem odr?bnych szczególnych warunków, o których b?dziemy Pa?stwa informowa?.

WYSY?ANIE LUB PUBLIKOWANIE MATERIA?ÓW NA 
NASZYM SERWISIE WWW

Za ka?dym razem, gdy korzystacie Pa?stwo z jakiej? funkcji, która umo?liwia Pa?stwu przes?anie tre?ci na 
nasz Serwis www lub kontaktowanie si? z innymi u?ytkownikami naszego Serwisu www, musicie Pa?stwo 
przestrzega? standardów dotycz?cych tre?ci, które opisano w Polityce Dozwolonego U?ytku Polityka 
Prywatno?ci [1]. Gwarantujecie Pa?stwo, ?e wszelkie takie materia?y b?d? zgodne z tymi standardami oraz, 
?e b?dziecie Pa?stwo ponosi? wobec nas odpowiedzialno?? oraz ?e zabezpieczycie nas w przypadku 
jakiegokolwiek naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, ?e b?dziecie Pa?stwo ponosi? odpowiedzialno?? za 
wszelkie straty lub szkody, jakie mo?emy ponie?? w wyniku naruszenia tej gwarancji.

Udzielacie nam Pa?stwo niewy??cznej, bezterminowej, nieodwo?alnej, zbywalnej, nieodp?atnej licencji (w 
tym pe?nych prawa do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie wszelkich tre?ci, które wysy?acie 
Pa?stwo lub publikujecie na naszym Serwisie www ("Pa?stwa Tre?ci ") (w tym, mi?dzy innymi prawa do 
adaptacji, zmian, poprawek lub modyfikacji Pa?stwa Tre?ci) w jakichkolwiek mediach, na ca?ym ?wiecie, 
bez ?adnych ogranicze? oraz gwarantujecie Pa?stwo, ?e wszelkie przekazywane przez was materia?y b?d? 
Pa?stwa w?asnymi dzie?ami oraz ?e uzyskali?cie Pa?stwo wszystkie niezb?dne prawa i uprawnienia 
odpowiedniego w?a?ciciela i ?e posiadacie Pa?stwo wszelkie w?a?ciwe prawa do Pa?stwa Tre?ci, 
umo?liwiaj?ce przekazanie nam praw opisanych w tej klauzuli.

Niniejszym bezwarunkowo i nieodwo?alnie zobowi?zujecie si? Pa?stwo nie dochodzi? ?adnych praw 
osobistych, ani innych podobnych praw i ?adnych praw do wizerunku i prywatno?ci w dowolnym kraju na 
?wiecie, w zwi?zku z wykorzystywaniem przez nas ewentualnych praw do Pa?stwa Tre?ci przyznanych nam 
tutaj, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Publikacja Pa?stwa Tre?ci zostanie dokonana wed?ug naszego wy??cznego uznania i b?dziemy uprawnieni 
do uzupe?nie? lub usuni?? w takich materia?ach przed ich publikacj?, po ich publikacji oraz do odmowy ich 
publikacji.
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Je?eli Pa?stwa Tre?ci zawiera? b?d? jakiekolwiek materia?y, które nie b?d? Pa?stwa w?asno?ci? lub na 
które nie b?dziecie posiada? Pa?stwo stosownej licencji i/lub obj?te prawami osób trzecich, wówczas przed 
przes?aniem nam Pa?stwa Tre?ci b?dziecie Pa?stwo odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich zezwole?, zgód 
i/lub licencji umo?liwiaj?cych u?ycie i wykorzystanie Pa?stwa Tre?ci przez nas, zgodnie z niniejszymi 
Warunkami U?ytkowania, bez dodatkowych op?at.

Chocia? nie jeste?my zobowi?zani do moderowania tre?ci na naszym Serwisie www, zastrzegamy sobie 
prawo do monitorowania wszelkich informacji przesy?anych lub odbieranych poprzez nasz Serwis www. 
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, zablokowania, zawieszenia lub usuni?cia Pa?stwa Tre?ci w 
dowolnym czasie i wed?ug naszej wy??cznej decyzji. W ?aden sposób nie gwarantujemy, ?e Pa?stwa Tre?ci 
lub jakakolwiek ich cz??? b?d? prezentowane na naszym Serwisie www.

O?wiadczacie Pa?stwo, ?e posiadacie pe?ne prawa do przekazywania takich informacji oraz zgadzacie si? 
nie przekazywa? ?adnych informacji, o ile nie jeste?cie do tego uprawnieni z mocy prawa. Mamy prawo do 
wykorzystywania, kopiowania, dystrybuowania i ujawniania osobom trzecich wszelkich takich tre?ci, w 
dowolnym celu. Mamy równie? prawo do ujawniania Pa?stwa to?samo?ci wszelkim osobom trzecim 
utrzymuj?cym, ?e jakiekolwiek materia?y opublikowane lub przes?ane przez Pa?stwa na nasz Serwis www 
stanowi? naruszenie ich praw do w?asno?ci intelektualnej lub ich prawa do prywatno?ci. Nie b?dziemy 
ponosi? odpowiedzialno?ci wobec ?adnych osób trzecich za wierno?? jakichkolwiek materia?ów 
publikowanych przez Pa?stwa, an i przez jakichkolwiek innych u?ytkowników na naszym Serwisie www. 
Mamy prawo do usuni?cia Pa?stwa dowolnej tre?ci lub publikacji na naszym Serwisie www, wed?ug 
naszego wy??cznego uznania.

Nie b?dziemy przyjmowa? nieuprawnionych zg?osze? koncepcji, poza ustalonymi relacjami biznesowymi. 
Prosimy o nie przekazywanie nam poprzez nasz Serwis www ?adnych zg?osze? koncepcji, do 
przekazywania których nie jeste?cie Pa?stwo uprawnieni. Wszelkie koncepcje przekazywane nam poza 
istniej?cymi wcze?niej i udokumentowanymi poufnymi relacjami biznesowymi b?d? traktowane jako jawne 
i dlatego b?dziemy uprawnieni do rozwijania, u?ytkowania, kopiowania i /lub komercyjnego 
wykorzystywania tych lub podobnych koncepcji, w najpe?niejszym stopniu i bez wyp?acania Pa?stwu 
?adnych zado??uczynie? i bez rozlicze? z Pa?stwem z tego tytu?u. Przekazuj?c nam poprzez nasze Serwis 
www jakiekolwiek koncepcje lub inne szczegó?owe informacji, zgadzacie si? Pa?stwo na poddanie si? 
warunkom opisywanej tutaj polityki.

ODPOWIEDZIALNO??

Tre?ci prezentowane na naszym Serwisie www s? udost?pniane bez ?adnych gwarancji, warunków, ani 
zobowi?za? co do ich wierno?ci i dok?adno?ci.

W pe?nym zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo, niniejszym wyra?nie wy??czamy:

wszelkie warunki, gwarancje, o?wiadczenia i inne warunki, które mog? mie? zastosowanie do naszego 
Serwisu www lub Tre?ci, które mog?yby inaczej wynika? z obowi?zuj?cych praw z prawa 
zwyczajowego lub prawa s?uszno?ci;

wszelk? odpowiedzialno?? za jakiekolwiek bezpo?rednie, szczególne, po?rednie lub wtórne straty 
b?d? szkody poniesione przez u?ytkownika w zwi?zku z naszym Serwisem www lub w zwi?zku z 
korzystaniem, z niemo?no?ci? wykorzystania lub z wynikami korzystania z naszego Serwisu www, 
jakichkolwiek innych serwisów www linkowanych do niego b?d? materia?ów publikowanych na nim, 
w tym:

za utrat? dochodów lub przychodów;



za utrat? zysków, mo?liwo?ci sprzeda?y, prowadzenia dzia?alno?ci lub kontraktów;
za przerwy w prowadzeniu dzia?alno?ci;
za utrat? przewidywanych oszcz?dno?ci;
za dodatkowe lub zmarnowane nak?ady;
za utrat? prywatno?ci lub utrat? danych;
za utrat? szansy, renomy lub reputacji, i
za wszelkie inne szkody, jakiegokolwiek rodzaju, wynikaj?ce z jakiejkolwiek przyczyny 
zwi?zanej z korzystaniem z Serwisu www oraz wszelkich informacji i opinii uzyskanych albo 
po?rednio, albo bezpo?rednio z Serwisu www, niezale?nie od tego, czy zosta?y one 
spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy, czy w 
inny sposób, nawet je?eli by?o to mo?liwe do przewidzenia.

Wy??czenie to obejmuje wszelk? odpowiedzialno?? za straty lub szkody spowodowane przez jakiekolwiek 
wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy s?u??ce do zak?ócania, ograniczania, niszczenia, 
zaw??ania funkcjonalno?ci lub naruszania integralno?ci jakiegokolwiek oprogramowania lub sprz?tu 
komputerowego b?d? urz?dze? telekomunikacyjnych lub materia?ów przesy?anych wraz ze stronami 
Serwisu www lub jako ich cz??? lub jakiegokolwiek materia?u pobranego z Serwisu www.

Nie bierzemy ?adnej odpowiedzialno?ci za tre?? serwisów www linkowanych na naszym Serwisie www i 
nie b?dziemy ponosili ?adnej odpowiedzialno?ci za ?adne straty lub szkody, które mog? wynika? z 
korzystania z nich.

Informujemy, ?e niektóre jurysdykcje nie zezwalaj? na wy??czenia gwarancji domniemanych, a wi?c 
niektóre b?d? wszystkie z powy?szych wy??cze? mog? nie mie? zastosowania w Pa?stwa przypadku.

Dodatkowo, nic nie b?dzie wyklucza? naszej odpowiedzialno?ci za obra?enia lub ?mier? spowodowan? 
przez nasze zaniedbanie, ani naszej odpowiedzialno?ci za ?wiadome wprowadzenie w b??d, ani ?adnej innej 
odpowiedzialno?ci, której nie mo?na wy??czy?, ani ograniczy? na mocy obowi?zuj?cego prawa.

ODPOWIEDZIALNO?? KONTRAKTOWA

Zgadzacie si? Pa?stwo zabezpieczy? nas w ca?o?ci przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialno?ci?, 
stratami i kosztami (w tym przed wszelkimi kosztami prawnymi i roszczeniami jakichkolwiek osób trzecich) 
wynikaj?cymi lub zwi?zanymi z jakimikolwiek naruszeniami niniejszych Warunków U?ytkowania z 
Pa?stwa strony.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Je?li niniejsze Warunki U?ytkowania s? lub stan? si? cz??ciowo niewa?ne, strony pozostan? zwi?zane 
pozosta?ymi warunkami. Strony zast?pi? niewa?ne cz??ci, postanowieniami które s? wa?ne i które maj? 
moc prawn? w mo?liwie najwi?kszym stopniu odpowiadaj?c? mocy cz??ci niewa?nych, z uwzgl?dnieniem 
tre?ci i celu niniejszych Warunków U?ytkowania.

U?YTKOWANIE MI?DZYNARODOWE

Niniejszy Serwis www nie jest skierowany do osób w jurysdykcjach, w których z jakiegokolwiek powodu 
publikacja lub dost?pno?? tego Serwisu www by?aby zabroniona. Osoby, w stosunku do których 
obowi?zuj? takie zakazy nie mog? korzysta? z tego Serwisu www.

Nie czynimy ?adnych deklaracji odno?nie przydatno?ci do u?ycia jakichkolwiek tre?ci znajduj?cych si? na 
tym Serwisie www lub ich zgodno?ci z miejscowym prawem w jakiejkolwiek jurysdykcji. Osoby, które 
korzystaj? z Serwisu www robi? to z w?asnej inicjatywy i s? odpowiedzialne za przestrzeganie 



obowi?zuj?cych lokalnych przepisów lub praw; w przypadku w?tpliwo?ci nale?y zasi?gn?? porady prawnej.

W przypadku, gdy t?umaczenie niniejszych Warunków U?ytkowania odbiega? b?dzie od brzmienia jego 
orygina?u w j?zyku angielskim, za obowi?zuj?c? uznawa? si? b?dzie wersj? angielsk?.

OBOWI?ZUJ?CE PRAWO

Warunki U?ytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikaj?ce z nich lub nimi zwi?zane, jak równie? 
ich przedmiot, b?d? forma, tudzie? fakt korzystania przez Pa?stwa z Serwisu www (w tym spory lub 
roszczenia pozaumowne) b?d? podlega? i b?d? interpretowane zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, 
w przypadku gdy u?ytkownik jest obywatelem Polski, zamieszka?ym na terenie Polski. Je?li powy?szy 
warunek nie jest spe?niony, niniejsze Warunki U?ytkowania podlega? b?d? i b?d? interpretowane zgodnie z 
postanowieniami prawa holenderskiego.

S?dy Holandii b?d? mie? wy??czn? jurysdykcj? nad wszelkimi roszczeniami wynikaj?cymi z u?ytkowania 
naszego Serwisu www lub lub z nim zwi?zanymi, przy czym b?dziemy mie? prawo do wszcz?cia 
post?powania przeciwko Pa?stwu w przypadku naruszenia niniejszych Warunków U?ytkowania w Pa?stwa 
kraju rezydencji lub w jakimkolwiek innym, w?a?ciwym kraju.

KONTAKT Z NAMI

W celu skontaktowania si? z nami, prosimy o przes?anie wiadomo?ci e-mail na adres 
infolinia@akzonobel.com [4]

Dzi?kujemy Pa?stwu za odwiedzenie naszego Serwisu www.

close

Do??cz do odbiorców naszego newslettera.

Poznaj trendy i ciekawostki dotycz?ce dekorowania dzi?ki naszemu comiesi?cznemu biuletynowi

Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez firm? AkzoNobel moich danych osobowych, w tym pochodz?cych 
od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe oraz podmiotów dzia?aj?cych w ich imieniu.

Zaznacz pole akceptacji polityki prywatno?ci.
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Zgadzam si? na otrzymywanie spersonalizowanego biuletynu od firmy AkzoNobel , informacji o produktach 
(i us?ugach) AkzoNobel, w tym od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe ... Sprawd? promocjach i 
wydarzeniach (w tym ofertach i zni?kach), na potrzeby których firma AkzoNobel mo?e analizowa? moje 
dane osobowe, w tym moje preferencje, które zosta?y udost?pnione przeze mnie firmie AkzoNobel, moj? 
histori? zakupów online i offline, a tak?e zarejestrowane korzystanie z witryn internetowych i aplikacji firmy 
AkzoNobel. AkzoNobel mo?e kontaktowa? si? ze mn? przy u?yciu poczty e-mail, poczty tradycyjnej, SMS-
ów, aplikacji i mediów spo?eczno?ciowych albo innych udost?pnionych przeze mnie kana?ów komunikacji.
Co to oznacza?

Zaznacz to pole wyboru, aby subskrybowa? nasz biuletyn.

Subskrybuj 
Aby uzyska? wi?cej informacji o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych, przeczytaj 
nasz? Polityk? prywatno?c.
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